Huolto- ja varaosapisteet Suomessa:

inen nyt

Aloita säästäm

®

ne Part
MAN- Genui
os
vara at

Ki in te

+ huoltotyö
ke tt i
äh in ta in en pa

Pidämme lupauksemme:
Tuloksellista tehokkuutta.
SAVON REKKAHUOLTO OY

MAN edustaa erityisen korkeata laatua ja siten maksimoi
ajoneuvosi käyttöiän. Lisäksi MAN-huolto varmistaa, että
varaosat asennetaan nopeasti ja sujuvasti, jotta vältyt turhilta
viivästyksiltä korjausten ja huoltojen aikana. Näiden ansiosta
ajoneuvosi on aina luotettavasti käyttövalmiina koko elinkaarensa
ajan.

Puh. 0400-911177

Aidot MAN Genuine Parts® - varaosat edustavat:
Luotettavuutta ja turvallisuutta
Nopeita läpimenoja
Pienempiä käyttökustannuksia pitkällä aikavälillä
Parempaa jälleenmyyntiarvoa
MAN- huoltomme: Edullinen, tehokas ja nopea.
Korkea asiakaspalvelun taso koko MAN- huoltoverkostossa
Pätevä huoltohenkilökunta jatkuvan koulutuksen ansiosta
MAN- erikoistyökalujen käyttö

Konekesko Oy
MAN-maahantuonti
Puh. 010 53034
Kartanonherrantie 5
02920 ESPOO
Lisätietoja jälleenmyyjältäsi:
www.mantruckandbus.ﬁ

Sujuvampi polku

suorituskykyisemmäksi moottoriksi

Kiinteähintaiset MAN-huoltopaketit:
Öljynvaihtohuolto

Painos 11/2014 · Tekstit ja kuvat eivät ole sitovia.
Pidätämme oikeuden tehdä muutoksia teknisistä syistä.
Kaikki tekniset tiedot perustuvat painohetken tilanteeseen.

MAN Truck & Bus – A member of the MAN Group

fl_oil_service_en.indd 1,3

11.12.14 14:29

Kiinteähintainen MAN-huoltopaketti:
öljynvaihtohuolto

Niin kaikki käy tasaisesti.
Öljy on yksi tärkeimmistä komponenteista MANmoottorissa. Se vähentää liikkuvien osien välistä
kitkaa ja näin ollen kulumista. Lisäksi se ehkäisee
ruostumista ja palamisjätteiden kertymistä moottorin
osiin. Imemällä itseensä ja haihduttamalla lämpöenergiaa se suojaa moottoria ylikuumenemiselta.

Öljyn ikääntyessä moottorissa se alkaa kerätä epäpuhtauksia ja
menettää voiteluominaisuuttaan - ja se on vaihdettava. Mikäli
öljyä ei vaihdeta ajallaan tuloksena on moottorin ennenaikainen
kuluminen, vähentynyt tehokkuus, korkeampi öljyn ja polttoaineen
kulutus ja lisääntyneet pakokaasupäästöt.

MAN tarjoaa nyt kiinteähintaisen huoltopaketin sisältäen
täydellisen öljynvaihtohuollon Proﬁt Check III-huoltojärjestelmän
mukaan. Muistathan, että öljynvaihtohuolto Proﬁt Check III
huolto-ohjelman mukaan sisältää aina myös venttiilien säädön,
polttoaine- ja Ad-Blue- suodattimien vaihdot päästöluokasta ja
mallista riippuen. Tämä on parasta MAN- moottorillesi ja Sinulle.

➜ Kiinteästi hinnoitellun huoltopaketin edut sinulle:
¡
¡
¡
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Houkutteleva “kaikki sisältyy hintaan”- ratkaisu
Helpottaa kustannusten hallintaa ja suunnittelua
Pidempi käyttöikä moottorista huolehtimisen ansiosta
Maksimaalinen suorituskyky

Kiinteähintainen öljynvaihdon huoltopaketti
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Moottorin öljynvaihto sisältäen uuden öljyn
Öljynsuodattimen vaihto uuteen
Polttoaineen esisuodattimen vaihto (jos asennettuna)
AdBlue- suodattimien vaihto (*riippuen päästöluokasta ja mallista)
Moottorin venttiilien säätö (*riippuen päästöluokasta ja mallista)

TGL, TGM, L2000 and M2000
4 sylinterinen

alk. 277 €

6 sylinterinen

alk. 350 €

TGX, TGS, TGA and F2000
6 sylinterinen

Toimi nyt ja hyödynnä hintaetusi!
Ole yhteydessä MAN- huoltokumppaniisi
heti tänään!
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Hinta alv. 0 %

Hinta alv. 0 %
alk. 561 €

Ota yhteyttä lähimpään MAN- huoltokumppaniisi saadaksesi
tarkan ajoneuvokohtaisen hinnan.
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